
 

 

Servicekonferens för Al-Anon Familjegrupper i Sverige 23-24 april 2022 
 
Protokoll 
 
1. Till mötesordförande valdes Sally 

2. Till mötessekreterare valdes Anki 
3. Protokollsjusterare: Anders och Marta. 
4. Rösträknare Eva 

5. Tre Områdesdelegater och två från Förtroenderådet har rösträtt.  

6. Protokollet godkändes från förra årets konferens. 

7. Gunnel redovisar Västras Område. bil. 1.  Karin redovisar Östras Område bil.2 Vi diskuterade 

om Delegater kan ha fler uppdrag, vilket inte är möjligt om man får fler rösträtter.  

Vi diskuterar varför vi inte fått rapport eller alternativ person från Södra Området. Vi saknade 

dem. Vi har gått efter FHMs rekommendationer vad gäller smittrisk med upphävda restriktioner. 

På önskemål diskuterade vi om vi skulle kunna ha Servicekonferensen som hybridmöte vid 

speciella tillfällen, vilket vi tyckte var en bra idé för observatörer, dock ej för Områdesdelegater. 

Konferensen förtydligade att en rapport skickas även om Områdesdelegaten inte kan närvara. 

Gruppen kan utse en annan person om Områdesdelegaten inte kan närvara. 

8. a. motionerna presenterades bil 3 och 4. Adjungerad Gunilla för litteraturkommittén, ber att hon 

ska bli informerad om någon/några startar översättning av texter och kontakta henne så att hon 

kan sammanföra personer som arbetar med litteraturen och översättningar. Bra att inte saker 

görs dubbelt. b.  diskussion.    c. Motionerna anses besvarade.bil.3b, 4b. Det finns digitala 

böcker på vår hemsida.  

9. Rapport från FR: Yvonny läste rapport från Förtroenderådet. bil. 5 

10. Daglig ledare Sanna läste sin rapport. bil. 6 Sanna planerar ett Öppet hus på Servicekontoret 

11. Rapport från Informationskommittén lästes av Marta bil 7. Marta tillägger en arbetsgrupp har 

bildats för att undersöka hur vi skulle kunna uppdatera vår hemsida. Från förtroenderådet 

kommer Anki och Marta att ha ansvar för övrigt digitala program som behövs inom 

kontorsarbetet i AFG. Marta läser upp arbetsgruppens anteckningar i arbetet med hemsidan. 

Lena läser upp rapporten från Nyhetsbrevet, som arbetas fram genom Mailchimp. bil. 8. Vi 

saknade Nyhetsbrevet. Påminnelse på hemsidan när ett Nyhetsbrev har kommit.  

12. Gunilla som är adjungerad från litteraturkommittén berättar. Vi får digitalt skicka runt utdrag 

som vårt arbetsmaterial, utan att gå emot copyright. Men inte sälja hela digitala böcker som 

inte finns som digital utgåva i USA. bil.17 och 17b. 



 

 

13. Helene läser sin rapport om Alla-Vis arbete. bil. 9.  6 nummer om året. Noga att man beskriver 

att det är en digital prenumeration á 30 kr. st. och 120 för 6 stycken. Fin tidning, tycker alla!!!! 

14. Alateenkommitténs ordförandepost är vakant. 

15. Anders läser rapporten från internationella delegaterna. bil. 10. Om vi registrerar en grupp hos 

WSO (Al- anon.org) istället för hos oss (Al-anon.se) betyder att gruppen inte har något 

inflytande i Sverige. Gruppen kan fortfarande finnas med på den svenska möteslistan men inte 

ha en Grupprepresentant i Området. Det kan finnas en fördel med att stå med som en 

svenskspråkig grupp på världsmöteslistan. 

16. Jörgen läser sin rapport från Servicekonferenskommittén bil. 11.  

17. Registeransvarig Helena presenterar sin rapport. bil. 12. Hon påpekar vikten av att ha en 

kontaktperson för varje grupp. Förslag att delegaterna kontaktar ”sina” grupper. Vid SM 4 

önskas att man skriver tydligt!! Vi hjälps åt om att påminna om detta. 

18. Posten som utskicksansvarig är vakant 

19. Marta läser webmasters rapport. bil 13. 

20. Ordförandeposten i Servicehandbokskommittén är vakant. 

21. a. Ekonomirapport läses. bil 14 Vi påminner om Alla-Vi och önskar att vi påminner om detta på 

våra möten. Ekonomirapport godkändes. 

b. Revisionsberättelsen. bil. 15 b1.Förtroenderådet beviljas ansvarsfrihet. 
c. Budgeten fastslogs. bil. 16. 

22. Förslag på ordförande till FR är Anki. Förslag på sekreterare är att FR adjungerar en till varje 

möte. Marta önskar en rapport på vakanta tjänster till FR. Yvonny erbjuder sig att göra en tydlig 

lista på vakanta poster. Helen skriver om det i Alla-Vi. Maria erbjuder sig som 

Nomineringskommitténs ordförande. Vi påminner om att A7 finns, vilken också ska läggas in 

på hemsidan. 

23. Anki nomineras till Förtroenderådets ordförande, Maria nomineras till ordförande i 

Nomineringskommittén. 

24. a. Vi väljer Sally till revisor för ett år till. b. Sally får i uppdrag att leta revisorssuppleant till nästa 
servicekonferens. 

25. a. Servicekonferensen önskar att Förtroenderådet uppdaterar Servicehandboken med tillägg 

om att vi har ett Digitalt område. Vi gör ett tillägg på den upplagan som redan är uppkopierad 

och ändrar därefter.  

b.  Gunilla informerar om litteraturen och vikten av en ny ordförande i kommittén. Vi har 17% 

på engelsk litteratur när vi beställer från USA.  Förslag: Att man samlar ihop beställningar två 



 

 

gånger om året och FR informerar om själva organiseringen av detta. Viktigt att informera 

grupperna om vilka böcker som finns att köpa.  

c. Nomineringskommittén föreslår att man kan ha vice i FR. Karin påminner om att man kan 

delta i kommittén utan att vara ordförande. Man kan även delta i ett projekt/projektgrupp utan 

att vara formellt vald. Tydlighet med att få ut i landet att service behövs.  

FÖRSTA BEGREPPET! 

Vi tjänar grupperna, påminner Yvonny. 

d. Vi undersöker att tekniska möjligheter ska finnas att observatörer kan delta på länk. 
 
26. Nästa års Servicekonferens blir den 15e – 16e april. 
 
 
1Vid protokollet: 
Anki 
 
 
Justerare: 
Anders    Marta 
 
 

Bilaga 18 har tillkommit efter Servicekonferensen. 
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